догађаји

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ВЕКА
ОД ПОБЕДЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ

СПОМЕН

ХЕРОЈИМА

Стогодишњица победе у Првом
светском рату обележена је 11. новембра
и у Дому Војске Србије, представљањем
монографије „Спомен-собе – огледало
историје и традиције 1804–1918”,
те приказивањем истоименог
документарног филма и отварањем
изложбе „Србија у Великом рату”
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П

оводом обележавања стогодишњице
победе у Првом светском рату, Управа за
традицију стандард и ветеране, у сарадњи
с Медија центром „Одбрана” Управе за
односе са јавношћу, Војним архивом и
Историјским архивом Пожаревац осмислила је пројекат који је обухватио израду монографије
„Спомен-собе – огледало историје и традиције 1804–1918”
и истоименог документарног филма, те организовање изложбе „Србија у Великом рату”.
На дан када су Србија и свет одавали почаст херојима
Великог рата, 11. новембра, у Дому Војске Србије свечано
1. децембар 2018.

су промовисани монографија и филм, а у Великој галерији
отворена је изложба. Скупу су присуствовали изасланик
председника Републике Србије Никола Селаковић, министар одбране Александар Вулин, начелник Генералштаба
Војске Србије генерал-потпуковник Милан Мојсиловић,
представници нашег система одбране, верских заједница,
културног и јавног живота Србије.
Изасланик председника Републике, отварајући поставку „Србија у Великом рату”, нагласиo je да је догађај у
некадашњем Ратничком дому – прослава завршетка и обележавање победе у Првом светском рату, чин
којим се заокружује стогоди-

шњица највећег страдања нашег народа и државе. Подсетио је на часне подвиге српских официра, њихово јунаштво и борбу за слободу отаџбине, о којој се дуго ћутало.
Наиме, у појединим периодима наше историје у Србији је
било забрањено обележавање тог датума.
– Данас са својим савезницима славимо стогодишњицу тог величанственог чина. И у претходне четири године
обележили смо све догађаје из тог времена онако како заслужују. Ни најмања сенка није бачена на славна дела српског војника. Србија је у то време имала и најбољег врховног команданта, регента Александра Карађорђевића, који
је задивио свет јер је од почетка до краја рата делио судбину свог народа – рекао је Селаковић, додајући да је једна од највреднијих особина коју је српски народ у то доба
показао – слога.
Говорећи о монографији „Спомен-собе – огледало
историје и традиције 1804–1918”, која је плод једногодишњег рада великог броја стручњака из области историографије, музеологије, архивистике, историје уметности и
културе, државни секретар Министарства одбране Александар Живковић је, у име Уређивачког одбора, истакао
да то дело чува од заборава сјајне и тешке победе српске
војске извојеване у Великом рату. Такође, представља модел по којем се такво наслеђе преноси будућим генерацијама, као део културе сећања и градивни материјал нашег
националног идентитета.
– Низ од 34 спомен-собе нашег система одбране баштини мањи део војничке традиције српског народа. Монографија је прва етапа у том значајном подухвату обнове
сећања, с тежиштем на српској војној историји закључно
са Првим светским ратом. Циљ пројекта јесте свеобухватно и суштинско повезивање Војске Србије с њеном богатом и славном историјом. У складу с историјским чињеницама, свака јединица и установа баштини, чува и негује
традиције одговарајућих састава из различитих периода –
нагласио је Живковић.
Богато опремљена илустрацијама, документима и фотографијама предмета из тог времена, монографија представља сликовиту историјску ретроспективу српских војничких традиција. На крају књиге предложено је и нормативно уређење носилаца традиција команди, јединица и
установа Војске Краљевине Србије из времена Првог светског рата, које је, наравно, потребно даље повезивати и
дограђивати. ƒ
Александар ПЕТРОВИЋ
Снимиили Горан СТАНКОВИЋ,
Душка СТЕФАНОВИЋ и Срђан ХАЈСТЕР

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА
И ПОЧАСНА ПАЉБА
Уз највише државне и војне почасти, поводом Дана
примирја у Првом светском рату, изасланик председника
Републике Никола Селаковић, у пратњи начелника Генералштаба генерал-потпуковника Милана Мојсиловића и
команданта РВ и ПВО Војске Србије генерал-мајора Душка Жарковића, положио је 11. новембра ловоров венац
на Споменик незнаном јунаку на Авали.
У име Владе Србије министар унутрашњих послова
Небојша Стефановић положио је венац и одао почаст јунацима код Спомен-костурнице бранилаца Београда.
Венци су положени и на савeзничка војничка гробља –
Гробљу Комонвелта, Спомен-костурници руских војника
и на Француском војничком гробљу.
Почасна артиљеријска паљба са десет плотуна из
шест артиљеријских оруђа, поводом обележавања века
од победе у Великом рату, извршена је 10. новембра на
Савској тераси калемегданске тврђаве у Београду.

